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DENVER GIA HẠN LỆNH Ở TRONG NHÀ, THÀNH PHỐ TIẾP
TỤC CẬP NHẬT TIN TỨC CHO NGƯỜI DÂN VÀ THI HÀNH
LỆNH NÀY
DENVER – Có hiệu lực ngay lập tức, Thị Trưởng Michael B. Hancock hiện đã gia hạn Sắc Lệnh
Y Tế Công Cộng Ở Trong Nhà của Thành Phố và Quận Denver cho tới ngày 30 tháng Tư,
2020. Thành phố cũng gia hạn lệnh cấm tụ tập đông người cho đến hết ngày 30 tháng Tư và sẽ
đăng tải Bao Cáo Về Các Hoạt Động Khẩn Cấp Hàng Ngày trên trang web denvergov.org.
“Tôi rất tự hào và biết ơn tất cả cư dân Denver hiện đang ở trong nhà và tuân thủ giãn cách xã
hội”, Thị trưởng Hancock nói trong khi thông báo gia hạn lệnh này. “Tôi biết với nhiều người
việc này không dễ dàng gì, nhưng với dữ liệu hiện tại và tư vấn của các chuyên gia về sự lây
lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta và trên toàn đất nước, những hành
động này sẽ giúp chúng ta giảm sự lây lan của bệnh dịch và bảo vệ sức khỏe của nhiều người
nhất có thể”.
Thời điểm hết hạn ban đầu của lệnh này là ngày 11 tháng Tư. Với việc gia hạn của lệnh này,
thành phố tiến hành cập nhật thông tin cho cư dân và tiếp tục thi hành lệnh khi Thị trưởng thúc
giục người dân ở trong nhà, trừ những hoạt động hoặc kinh doanh thiết yếu, và giữ an toàn
bằng cách tuân thủ những hướng dẫn của lệnh y tế công cộng giữa tình hình đại dịch COVID19 ngày càng tồi tệ.
Cho đến hôm nay, Denver đã:
•
•
•

Có 6.090 liên hệ với các doanh nghiệp và cư dân về việc tuân thủ lệnh ở trong nhà
Ban hành 1.796 cảnh báo
Ban hành 14 phiếu phạt

Xin xem lệnh y tế công cộng kèm theo để biết thêm thông tin, bao gồm cả danh sách đầy đủ
những trường hợp ngoại lệ.
Báo cáo tình hình thường nhật được Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp (EOC) của thành phố
soạn thảo hàng ngày theo những hướng dẫn của liên bang về quản lý tình hình khẩn cấp. Báo
cáo hôm nay được gửi kèm theo đây và có trên trang Chuẩn Bị và Điều Phối Tại Địa Phương
của trang web denvergov.org.

Những thành viên truyền thông muốn nhận báo cáo hàng ngày qua email cần gửi thông tin liên
lạc của mình đến JIC_News@denvergov.org. Xin truy cập denvergov.org để biết các cập nhật
về tình hình phòng chống COVID-19 của Denver.
###

